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Drivhuset Högskolan Väst – Komvux Ale – erbjuder utbildning i

ENTREPRENÖRIELLT 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Att ha ett entreprenöriellt förhållningssätt innebär att vara nyfi ken och 
lösningsfokuserad och att ta vara på de möjligheter man ser och omsätta dessa 
till värdeskapande och genomförbara idéer. 
Målet med kursen är att deltagarna ska utveckla förståelse och 
erfarenheter för vad ett entreprenöriellt förhållningssätt är och vad det kan 
innebära för individen. Man skall också utveckla teoretiska och 
erfarenhetsbaserade kunskaper i hur man startar och driver ett företag.

Utbildningen
Den bygger på kurserna Entreprenörskap samt
Personlig försäljning 1 och är på heltid.

Målgrupp
Utbildningen är en grundkurs och inga förkunskaper krävs.

Omfattning
Kursen startar 26/8 2013 och består av 10 veckors studier med
2 kursträffar i veckan (en dag i Ale och en dag i Trollhättan) och
övrig tid i veckan ”ute i fält” för att söka information genom till
exempel intervjuer, observationer och annan typ av testning.  

Kostnader
Deltagandet  är kostnadsfritt. Kostnader för litteratur tillkommer. 

Utbildningsansvariga  
Drivhuset Högskolan Väst Trollhättan – Komvux Ale

Anmälan 
Hemsida: www.ale.se / komvux    

Frågor
Gunilla.Johansson@ale.se tel: 0303-33 03 58

FÖRETAGARE 
I FRAMTIDEN?

VID HÖGSKOLAN VÄST
Komvux Ale

GÖTEBORG. Ännu en 
fi lm med Alesignatur 
rullar snart upp på 
internationella fi lmfes-
tivaler.

Det är kortfi lmen 
”Ett sista farväl”, 
producerad av David 
Färdmar, som ska tävla 
i både Tyskland och 
Grekland.

– Det är mer på gång. 
Flera fi lmfestivaler har 
visat stort intresse, 
säger producenten som 
ursprungligen är från 
Färdsle i Skepplanda.

Det är Casper Andreas som 
står för manus och regi till 
kortfilmen ”Ett sista farväl”, 
där Tomas von Brömsen 
spelar huvudrollen. Filmen 
är ett både stilla och omska-
kande porträtt av en åld-
rande författares sorg över 
sin långvarige partners död. 
Hemsökt av syner av sin för-
lorade make och i strid med 
sin dotter som försöker åter-
knyta banden dem emellan, 

måste han möta den omöjliga 
uppgiften att gå vidare och 
finna frid i kölvattnet av en 
förödande förlust.

Filmen är producerad av 
David Färdmar på Rolands 
Hörna Film i samproduk-
tion med Film i Väst och 
med stöd från Svenska film-
institutet. Inspelningen ägde 
rum i Göteborg tidigare i 
våras. Nu väntar världspre-
miär på International Short 
Film Festival in Drama i 
Grekland i mitten av sep-
temeber, där den också är 
uttagen till tävlan om Bästa 
kortfilm. ”Ett sista farväl” 
tävlar i samma kategori på 
Hamburgs filmfestival 15-20 
oktober.

Förutom Tomas von 
Brömsen medverkar Iwar 
Wiklander och Liv Mjönes 
i filmen.

– Vi lyckades med cas-
tingen och det är självklart 
väldigt viktigt. Att få med 
tre etablerade och kanonbra 
skådespelare skapar enorma 
förutsättningar. Det har 
också varit en ära att få jobba 

ihop med en trygg regissör 
som kan sitt manus. Casper 
Andreas har tidigare regisse-
rat sex långfilmer i USA, men 
det här är hans första film i 
Sverige och på sitt moders-
mål. Men för att bli en riktigt 
bra kortfilm krävs alltid att 
det finns en viktig historia att 
berätta, som helst inte är för-
medlad tusen gånger förut. 
Filmen är bara 13 minuter 
och det är en stor utmaning 
att på så kort tid hinna ge 
publiken en trovärdig bild 
av karaktärerna, engagera 
dem i deras problematik och 
komma till någon form av 
avslut. Jag tycker vi har lyck-
ats bra med detta i ”Ett sista 
farväl”, säger en förhopp-
ningsfull David Färdmar.

Den svenska biopubliken 
får ge sig till tåls. Rolands 
Hörna Film hoppas att ”Ett 
sista farväl” ska visas på Göte-
borgs filmfestival nästa år.

Tomas von Brömsen spelar huvudrollen i kortfi lmen ”Ett sista farväl” som producerats av 
tidigare alebon David Färdmar.
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– Snart väntar världspremiär
för ”Ett sista farväl”

Brömsen i huvudrollen i Brömsen i huvudrollen i 
David Färdmars senaste produktionDavid Färdmars senaste produktion

Hej, har din man slutat 
lyssna på dig?
Det kan bero på att han börjar höra dåligt.
Ring Hörsellinjen 0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund
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